
Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu  

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  

– informacje ogólne, obowiązki instytucji obowiązanych, sankcje 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Aspekt czasowy  

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 01 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej jako „ustawa z dnia 01 marca 2018 r.„ lub 

„ustawa”), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 16 listopada 2000 r. o tej samej nazwie.  

Celem nowej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 

zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania 

terroryzmu, zmieniającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i 

uchylającej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz Dyrektywę Komisji 

2006/70/WE (tzw. IV Dyrektywa AML), a także wdrożenie rekomendacji Financial Action Task Force  

(FATF) oraz zaleceń Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i 

Finansowaniu Terroryzmu (MONEYVAL).  

Termin na podjęcie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej środków  prawnych 

niezbędnych do wykonania IV Dyrektywy AML upłynął 26 czerwca 2017 r.   

1.2. Aspekt przedmiotowy 

Najważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą uchwalenie ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dotyczą: 

 poszerzenia katalogu instytucji obowiązanych (tj. podmiotów, na które ustawa nakłada 
obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) 

 wprowadzenia m.in. definicji:  grupy, relacji korespondenckich, podmiotu świadczącego 
usługi na rzecz trustów i spółek 

 modyfikacji m.in. definicji: beneficjenta rzeczywistego, osoby zajmującej eksponowane 
stanowisko polityczne (PEP) 

 wprowadzenia obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania 
terroryzmu na poziomie krajowym 

 rozszerzenia obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
na poziomie instytucji obowiązanej 

 zmiany zasad oceny systemów przeciwdziałania  prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
państw trzecich (odejście od listy tzw. „państw równoważnych”) 

 zmian w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje 
obowiązane 

 wprowadzenia obowiązku posiadania procedur wewnętrznych w zakresie prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu na poziomie grupy 

 wprowadzenia obowiązku utworzenie tzw. centralnych punktów kontaktowych dla 
niektórych kategorii instytucji obowiązanych 



 rozszerzenia katalogu sankcji nakładanych za naruszenia przez instytucje obowiązane 
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu 

 utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego 
 wprowadzenia na potrzeby ustawy nowych definicji , takich jak „waluta wirtualna” oraz 

„trust”, które nie pojawiają się w innych polskich aktach prawnych. Ich rozumienie oparte 
zostało w dużej mierze na wzorcach międzynarodowych. 
 

2. Zakres podmiotowy ustawy 

System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu tworzą: 

 Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) 

 instytucje obowiązane (m.in. instytucje kredytowe i finansowe, w tym banki, spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń na życie, pośrednicy 
ubezpieczeniowi w zakresie ubezpieczeń na życie przedsiębiorstwa faktoringowe i 
leasingowe, instytucje płatnicze; zawody prawnicze – notariusze, adwokaci oraz radcowie 
prawni; biegli rewidenci i doradcy podatkowi; organizacje non-profit – fundacje, 
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i przyjmujące płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 15 000 EUR; pośrednicy w obrocie wartościami 
majątkowymi – domy aukcyjne, kantory, lombardy, komisy, pośrednicy w obrocie 
nieruchomościami; Poczta Polska S.A. i in. pełne wyliczenie instytucji obowiązanych znajduje 
się w art. 2 pkt 1 ustawy) oraz 

 jednostki współpracujące (organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu 
terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski 
(NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) – art. 2 pkt 8 ww. 
ustawy). 

 

2.1.1. Pośrednicy ubezpieczeniowi i stowarzyszenia jako instytucje obowiązane 

Spośród podmiotów rynku ubezpieczeniowego status instytucji obowiązanej posiadają zgodnie z 
aktualnie obowiązującą ustawą:  

 zakłady ubezpieczeń  wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia 
na życie), w tym w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych 
zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii 
Europejskiej oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń mających siedzibę w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,  
 

  pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w 
zakresie ubezpieczeń wymienionych w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 
r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
 

 oddziały zagranicznych pośredników wykonujących czynności pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń działu I, mające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – z wyłączeniem agenta ubezpieczeniowego, który jest agentem 
ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz 
jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie 



pobiera od klienta składki ubezpieczeniowej ani od zakładu ubezpieczeń kwot należnych 
klientowi; 
 

 stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 
723), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane. 
 

Dla działalności pośredników ubezpieczeniowych istotne znaczenie może mieć także zaliczenie do 
instytucji obowiązanych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r.  – Prawo 
przedsiębiorców, jeżeli przedsiębiorcy ci: 

 świadczą usługi polegające na: 

a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, 

b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub 

podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej, 

c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego 

oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, 

d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w 

drodze czynności prawnej, 

e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub 

udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym 

podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii 

Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym 

lub 

 w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane 
 

2.1.2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) 

Funkcję GIIF pełni sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych (obecnie Ministerstwo Finansów).  

W zakresie zadań określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, GIIF jest podmiotem upoważnionym do uzyskiwania informacji 

dotyczących umów ubezpieczenia. Podstawę prawną zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy 

ubezpieczeniowej w tym zakresie stanowi znowelizowany art. 35 ust. 2 pkt 9 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytaobrgqztg


3. Obowiązki spoczywające na instytucjach obowiązanych  
 

3.1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie ustawy w instytucjach 

obowiązanych 

Instytucje obowiązane wyznaczają kadrę kierowniczą wyższego szczebla do wykonania obowiązków 

wynikających z ustawy. 

Za wdrożenie tych obowiązków odpowiada członek zarządu lub organu zarządzającego, działającego 

w instytucji obowiązanej.  

Obligatoryjne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności działalności 

instytucji z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Funkcję tę 

może pełnić wyłącznie pracownik instytucji obowiązanej, zajmujący kierownicze stanowisko.   

W przypadku gdy instytucją obowiązaną jest przedsiębiorca wykonujący działalność jednosoobowo, 

osobą odpowiedzialną za realizację wszystkich powyższych obowiązków jest osoba wykonująca tę 

działalność.  

 

3.2. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec swoich klientów.  

Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. 

Ustawa definiuje klienta jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana świadczy usługi lub dla której 

wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z 

którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza 

transakcję okazjonalną. W przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej 

rozumie się ubezpieczającego. 

Katalog środków bezpieczeństwa finansowego określonych w ustawie ma charakter otwarty i 

obejmuje:  

 identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości, 
 podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie rzeczywistego beneficjenta 

transakcji, 
 uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków  

gospodarczych, 
 bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem, w tym badanie 

przeprowadzanych transakcji. 

W niektórych przypadkach ustawa wymaga stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa 
finansowego. Obowiązek ten realizuje się w sytuacji, gdy: 

 klient pochodzi z państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub ma w nim siedzibę, 
 instytucja-respondent pochodzi z państwa trzeciego, 
 klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne 

(PEP). 

 

3.3. Przechowywanie informacji  

Obowiązek przechowywania dokumentów i informacji dotyczy: 



1)  kopii dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa 
finansowego, 

2)  dowodów potwierdzających przeprowadzone transakcji i ewidencji transakcji, obejmujących 
oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji transakcji. 

 
Instytucje obowiązane przechowują je przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 
następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym 
przeprowadzono transakcje okazjonalne. 

Rejestry transakcji, prowadzone na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia  16 listopada 2000 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, są przechowywane do czasu upływu 
okresu ich przechowywania przewidzianego w nowej ustawie.  

 

 3.4. Przeprowadzanie i aktualizowanie oceny ryzyka 

Na instytucjach obowiązanych ciąży także obowiązek podejmowania działań proporcjonalnych do 

charakteru i wielkości instytucji, zmierzających do identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem 

pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do ich działalności, z uwzględnieniem 

czynników ryzyka dotyczących: 

 klientów,  

 państw lub obszarów geograficznych,  

 produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.  

Oceny ryzyka sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej i aktualizuje w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż co 2 lata.  

Ustawa określa minimalny zakres oceny ryzyka (art. 29 ustawy). Jej treść może uwzględniać krajową 

ocenę ryzyka sporządzaną przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub sprawozdanie 

Komisji Europejskiej oceniające ryzyko na poziomie Unii Europejskiej. 

Na żądanie GIIF instytucje obowiązane przekazują przygotowane w zakresie swojej właściwości 

oceny ryzyka oraz inne informacje mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka. 

Instytucje obowiązane mogą udostępniać oceny ryzyka organom stowarzyszeń skupiających te 

instytucje obowiązane. 

 

3.5. Przekazywanie niektórych informacji GIIF 

Instytucje obowiązane (z wyjątkami nie obejmującymi podmiotów rynku ubezpieczeń) przekazują 

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o: 

1)  przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości 
przekraczającej 15 000 euro, 

2)  wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (z 
wyjątkami przewidzianymi w ustawie), 

3)  przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość 
przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji. 

Instytucje obowiązane przekazują informacje w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, powodującego taki 
obowiązek – odpowiednio od daty przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych, 
wykonania  transferu środków pieniężnych, udostępnienia środków płatniczych odbiorcy, 



przeprowadzenia albo pośredniczenia w przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości 
dewizowych lub sporządzenia aktu notarialnego).  

Ustawa przewiduje możliwość realizacji obowiązku przekazania wskazanych wyżej informacji za 
pośrednictwem: 

1) izb gospodarczych 
2) banków zrzeszających banki spółdzielcze 
3) izb rozliczeniowych 
4) innych podmiotów, zobowiązanych do przekazania informacji do GIIF na podstawie umowy 

zawartej z instytucją obowiązaną.  

Korzystanie z pośrednictwa innych podmiotów nie zwalnia instytucji obowiązanej z 
odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji GIIF.  

Instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w imieniu i na rzecz instytucji 
obowiązanych mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych do GIIF. 
Naruszenie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.  

 

3.6. Wprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej 

Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej określa zasady postępowania stosowane w instytucji 
obowiązanej. Jej minimalny zakres określa art. 50 ust. ustawy.  
 
Przed wprowadzeniem do stosowania, wewnętrzna procedura podlega akceptacji przez kadrę 
kierowniczą wyższego szczebla. 
 

3.7. Zawiadomienie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

Instytucja obowiązana zawiadamia GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie 
popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązaną 
podejrzenia.  
 
Zawiadomienie powinno zawierać informacje określone w art. 74 ust. 3 ustawy oraz uzasadnienie. 

 

3.8. Stosowanie szczególnych środków ograniczających  

W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowania terroryzmu instytucje obowiązane stosują 

szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na: 

1) listach ogłaszanych przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów 

Zjednoczonych 

2) listach prowadzonych przez GIIF 

Listy ogłaszane i prowadzone przez GIIF publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

 Szczególne środki ograniczające polegają na: 

 zamrożeniu wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych 

pośrednio oraz bezpośrednio przez osoby i podmioty, a także korzyści pochodzących z tych 

wartości majątkowych, 



 nieudostępnieniu wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom, 

ani na ich rzecz, przez co rozumie się w szczególności nieudzielanie pożyczek, kredytu 

konsumenckiego lub kredytu hipotecznego, niedokonywanie darowizn, niedokonywanie 

płatności za towary lub usługi. 

 

3.9. Udział w programach szkoleniowych 

Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z 

przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych 

dotyczących realizacji tych obowiązków. 

Programy szkoleniowe powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności wykonywanej 

przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie wykonywania obowiązków 

danej instytucji, w szczególności w zakresie: 

 zawiadamiania GIFF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub 

finansowania terroryzmu oraz  

 wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków. 

 

4. Sankcje 

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r.  zaostrza sankcje z tytułu nierespektowania jej przepisów. Z tytułu 
naruszenia obowiązków nałożonych ustawą mogą zostać nałożone kary administracyjne, a naruszenie 
obowiązków związanych z przekazywaniem informacji GIIF  może skutkować także sankcjami 
karnymi. 

4.1. Sankcje administracyjne 

Karami administracyjnymi są: 

 publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy 
przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

 nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności; 
 cofnięcie koncesji lub zezwolenia, alternatywnie wykreślenie z rejestru działalności 

regulowanej; 
 zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za 

naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok; 
 kara pieniężna – do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe 
ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro. 
 

4.2. Sankcje karne 
 

Niedopełnienie obowiązku przekazania GIIF zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać 
na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub 
obowiązku podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub 
obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego 



podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące przedmiotem tej transakcji 
mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, a także w przypadku 
przekazania nieprawdziwych lub zatajenia prawdziwych danych dotyczących transakcji, rachunków 
lub osób podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 


